


Convocatòria 2013

Presentació

La FUNDACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del 
potencial humà que hi ha en tot el seu àmbit d’actuació i convençuda de la importància que tenen el progrés científic, 
la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, convoca un programa de 
beques per a joves investigadors que es proposin assolir el grau de doctor/-a a qualsevol universitat d’Espanya.

Cronograma
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BEQUES DE ”LA CAIXA”
PER A ESTUDIS DE DOCTORAT
EN UNIVERSITATS ESPANYOLES

Tancament de la 
convocatòria

16 d’abril de 
2013

Data límit  per 
presentar el 

certificat d’idioma

23 d’abril de 
2013

Comunicació 
del resultat de 
la preselecció i 
convocatòria a 

entrevistes

3 de juny de 
2013

Entrevistes

Barcelona: 25 de 
juny de 2013

Madrid: 27 de 
juny de 2013

Comunicació del 
resultat final

2 de juliol de 
2013

Inici de la beca

Entre setembre 
de 2013 i gener 

de 2014
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1. Convocatòria

1.1. La Fundació ”la Caixa” convoca 25 beques per fer estudis oficials de doctorat que culminin amb la lectura d’una tesi 
doctoral en una universitat espanyola.

1.2. El programa de doctorat que es proposi ha de disposar de la Menció cap a l’Excel·lència.

1.3. Els estudis han d’iniciar-se el curs 2013-2014 i, en concret, abans del mes de febrer de l’any 2014.

1.4. La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes aquelles persones que compleixin els 
requisits per accedir al doctorat i que es matriculin per primera vegada en estudis d’aquest nivell. 

1.5. Les beques tenen una durada inicial d’un any i es podran prorrogar per períodes iguals fins a una durada màxima de 
quatre anys. 

1.6. Els candidats que rebin una beca hauran de fer estades a l’estranger per un temps total mínim de 6 mesos durant els 
tres primers anys del doctorat. 

1.7. La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació i es tanca el dia 16 d’abril de 2013.

2. Dotació econòmica de la beca

La beca cobreix:

2.1. Dotació total de 113.500 euros per a quatre anys de durada màxima. Aquesta quantitat inclou la remuneració del 
becari, les quotes a la Seguretat Social en les quals hagi d’incórrer la universitat i una dotació addicional, cada any, per 
a despeses complementàries com: l’import de la matrícula, complements de formació, llibres, programes informàtics,  
subscripcions, inscripció a ponències o viatges i assegurances.

2.2. L’import de la beca s’abonarà directament a la universitat, que haurà de destinar íntegrament la quantitat rebuda a 
sufragar la retribució del becari i les quotes a la Seguretat Social que se’n derivin.

2.3. La relació contractual entre el becari i la universitat s’haurà d’ajustar a la legislació que, en cada moment, reguli la 
situació jurídica dels doctorands en la seva formació com a investigadors.

2.4. La Fundació ”la Caixa” firmarà amb la universitat de destinació del becari un conveni en el qual s’establirà, entre 
d’altres aspectes, l’import anual destinat a finançar la beca, que serà el següent per a cadascun dels quatre anys:

Primer any: 26.000 euros.
Segon any: 27.000 euros.
Tercer any: 29.000 euros.
Quart any: 31.500 euros.
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2.5. Les percepcions del becari resultaran de descomptar de les xifres anteriors les quantitats que corresponguin a les 
quotes a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa (en aquest cas, la universitat de destinació) així com qualsevol altra quota 
que es pugui establir en un futur marc legal. En tot cas, les percepcions màximes seran les següents:

Dotze retribucions brutes mensuals, de 1.560 euros, el primer any.
Dotze retribucions brutes mensuals, de 1.620 euros, el segon any.
Dotze retribucions brutes mensuals, de 1.740 euros, el tercer any.
Dotze retribucions brutes mensuals, de 1.900 euros, el quart any.
Una dotació única anual, per a despeses complementàries, de 1.500 euros, el primer i el segon any.
Una dotació única anual, per a despeses complementàries, de 1.700 euros, el tercer i el quart any.

3. Requisits dels sol·licitants

3.1. Nacionalitat 
Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola.

3.2. Estudis cursats
3.2.1. Poden presentar sol·licitud les persones que compleixin els requisits d’accés a un programa oficial de doctorat 
d’acord amb la normativa vigent, o que prevegin complir-los el setembre de 2013, sempre que no hagin estat matriculats 
anteriorment en estudis de doctorat. 
Amb caràcter general, per accedir al doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o 
equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

3.2.2. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior, que habiliti per a l’accés a màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis 
universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.
3.2.3. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual sigui, d’almenys, 
300 crèdits ECTS. Aquests titulats poden haver de cursar complements de formació, llevat que el pla d’estudis del 
corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca 
procedents d’estudis de màster.
3.2.4. Els titulats universitaris que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a 
places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un 
programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut. En aquest cas, han de 
tenir present que no podran incórrer en la incompatibilitat referida en el punt 9.3.
3.2.5. Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seva 
homologació, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a 
la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de 
doctorat.
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3.3. Admissió al programa de doctorat
La concessió de la beca restarà condicionada a que el sol·licitant seleccionat sigui admès al programa de doctorat de la seva 
elecció.

3.4. Coneixement d’idiomes
Els sol·licitants han d’acreditar el seu coneixement de l’idioma anglès amb un dels certificats següents:

Universitat de Cambridge: First Certificate o superior.
IELTS (qualificació mínima: 5).
TOEFL (qualificació mínima: 61 en Internet based, 173 en computer based o 500 en paper based).
Nivell B2 o superior de la prova d’acreditació d’anglès on-line, certificat expedit per l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) 
de la Universitat de Barcelona.

3.5. Estudis que es poden cursar
El programa oficial de doctorat al qual vulguin matricular-se els estudiants ha de disposar de la Menció cap a l’Excel·lència, 
prevista en l’Ordre EDU/3429/2010, de 28 de desembre. La llista dels doctorats que disposen d’aquesta menció està 
continguda en la Resolució de 6 d’octubre de 2011, de la Secretaria General d’Universitats (BOE de 20 d’octubre de 2011), 
i en la Resolució de 7 de juny de 2012, de la Secretaria General d’Universitats (BOE de 30 de juny de 2012).

4. Inici dels estudis i incorporació

Els candidats que obtinguin una beca han de començar els estudis de doctorat en el curs 2013-2014 i han d’incorporar-se 
a la seva destinació, com a molt tard, el gener de 2014.

5. Sol·licitud i documentació

5.1. Els candidats han de fer la sol·licitud per Internet, a través de l’aplicació de sol·licituds disponible a l’apartat de beques 
del web de l’Obra Social ”la Caixa” (www.laCaixa.es/ObraSocial).

Dins d’aquesta aplicació, les diverses pàgines del formulari de sol·licitud especifiquen clarament la informació que s’ha de 
proveir per completar una candidatura a aquest programa de beques. 

5.2. Entre altres dades, el sol·licitant ha de subministrar, a través de l’aplicació de sol·licituds:
5.2.1. Les dades personals.
5.2.2. Informació sobre els estudis que vol cursar.
5.2.3. Exposició de les motivacions acadèmiques i personals que indueixen el candidat a la sol·licitud de la beca. El 
redactat ha de ser personal i concret.
5.2.4. El currículum acadèmic i, si en té, el professional.
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5.2.5. La identificació del director/-a de tesi. A partir de les dades subministrades, ”la Caixa” s’hi adreçarà mitjançant 
un procediment on-line. El director/-a de tesi podrà, així, accedir a l’aplicació de sol·licituds i facilitar la informació 
següent.

Dades professionals i de contacte, informació sobre els projectes de recerca obtinguts, publicacions i altres 
resultats científics rellevants.
El programa formatiu del becari, amb expressió dels seus objectius, activitats, fites i identificació dels projectes en 
els quals treballarà.
La infraestructura i mitjans necessaris per tal que el becari pugui dur a terme el programa en condicions òptimes, 
la descripció de la infraestructura i mitjans disponibles pel grup d’investigació i el compromís de posar-los a 
disposició del becari. En concret, haurà de garantir que el becari disposarà d’un espai de treball al centre durant 
tota la durada de la beca.

5.2.6. El candidat també ha de fer, a través de l’aplicació de sol·licituds, els tràmits per obtenir, abans de la data de 
tancament del programa, almenys dues cartes de referència de professors universitaris o d’altres persones rellevants 
amb les quals hagi tingut contacte acadèmic o professional, diferents del director/-a de tesi. El procediment permet 
demanar i adjuntar a la sol·licitud fins a quatre cartes de referència, sempre que arribin abans de la data del tancament 
de la convocatòria (16 d’abril de 2013).

A aquest efecte, es recomana al candidat que contacti al més aviat possible tant amb el director/-a de tesi com amb les 
persones que li han de donar suport, i les informi que la Fundació ”la Caixa” s’hi adreçarà mitjançant un procediment 
on-line. 

Tant les cartes de referència com la informació proveïda pel director/-a de tesi són confidencials. En cap cas el candidat 
no podrà demanar, ni la Fundació ”la Caixa” facilitar-li, accés al seu contingut, sigui quin sigui el resultat final del 
procés de selecció d’aquest programa de beques.

5.3. Paral·lelament a la formalització del formulari electrònic, els candidats han d’incorporar a la sol·licitud la documentació 
següent: 

5.3.1. Còpia del document nacional d’identitat per ambdues cares.
5.3.2. Una fotografia en color, recent, de tipus carnet.
5.3.3. Còpia, en un únic document, de la certificació acadèmica completa dels estudis de grau o llicenciatura i de 
màster, quan sigui el cas, en què s’especifiquin el nom i cognoms de l’alumne, la universitat, els estudis cursats i totes 
les matèries i les qualificacions, curs per curs, com també els crèdits totals de la titulació i els crèdits superats. 
Aquesta certificació ha de tenir preferiblement el format del suplement europeu al títol. 

En el cas que l’expedient sigui emès en un idioma diferent de l’espanyol o l’anglès, s’hi haurà d’adjuntar una 
traducció (que pot fer el propi candidat) a alguna d’aquestes dues llengües.
En el cas que s’hagi cursat més d’una titulació (primer + segon cicle, grau + màster, etc.), hauran de presentar-se 
totes les certificacions acadèmiques.

5.3.4. Còpia de la certificació acreditativa del nivell d’anglès.
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5.3.5. Carta de conformitat emesa per la universitat (descarregable a l’aplicatiu de sol·licitud), fent constar els aspectes 
següents:

Que l’aspirant compleix els requisits per incorporar-se al programa oficial de doctorat triat (o, alternativament, 
que els complirà si acaba els estudis en curs en el termini establert en aquesta convocatòria, és a dir, el setembre 
de 2013).
Que en el cas que li sigui concedida la beca, la universitat l’incorporarà com a investigador en formació de la 
forma que estableixi la legislació vigent.

Aquest document haurà d’anar signat pel vicerector responsable del doctorat o per una altra persona amb facultats 
suficients. 

5.4. La documentació exigida s’ha de presentar en format PDF i s’ha d’incorporar a la sol·licitud des de la mateixa aplicació 
on-line. No s’accepta cap document enviat per correu postal ni per correu electrònic. La fotografia de tipus carnet s’ha 
d’adjuntar en format JPG.

5.5. El sistema on-line no admet el tancament i la tramesa electrònica de sol·licituds més tard de les 14 hores (hora 
peninsular) del dia 16 d’abril de 2013. 

5.6. L’aplicació electrònica permet tancar una sol·licitud encara que no es disposi de l’acreditació del nivell d’anglès en la 
data del tancament de la convocatòria (16 d’abril de 2013). En aquest cas, el sol·licitant ha de tancar i enviar igualment 
la sol·licitud dins del termini establert però té fins al 23 d’abril a les 24 hores (hora peninsular) per presentar aquesta 
acreditació, que ha d’incorporar a la sol·licitud en format PDF i directament des del formulari electrònic. 

5.7. És molt recomanable presentar la documentació i enviar la sol·licitud amb la màxima antelació possible a la data límit 
de tancament. 

5.8. Els sol·licitants que ho vulguin, i especialment els de les especialitats artístiques, poden incloure a la sol·licitud una 
adreça web on mostrin la seva producció.

6. Procés de selecció

6.1. Tant el procés de preselecció com el de selecció es desenvolupen en un règim de concurrència competitiva. Els 
membres dels comitès de preselecció i selecció trien els candidats que, d’acord amb el seu criteri, acrediten majors mèrits 
i majors capacitats.

6.2. Preselecció 
El procés de selecció inclou una primera preselecció de candidats, per a la qual es tenen en compte el currículum acadèmic 
i, si és el cas, el professional, l’interès i la qualitat del projecte que es vol realitzar, les motivacions expressades pel candidat 
a la memòria de la sol·licitud, el currículum de l’investigador principal del projecte i les cartes de referència.

Aquest procés el duen a terme avaluadors independents: professors i especialistes de cada àmbit disciplinari.

La Fundació ”la Caixa” comunicarà als candidats si han estat preseleccionats o no el 3 de juny de 2013. 
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6.3. Entrevista amb un comitè de selecció
6.3.1. En el cas que se superi la preselecció, el sol·licitant ha de mantenir una entrevista personal, d’entre 15 i 20 
minuts, amb un comitè de selecció.
6.3.2. L’entrevista amb el comitè de selecció és presencial. No es pot fer per telèfon ni per cap altre mitjà audiovisual.
6.3.3. Les entrevistes se celebraran a Barcelona el 25 de juny i a Madrid el 27 de juny de 2013.
6.3.4. Els candidats poden indicar, per mitjà de l’aplicació electrònica de sol·licituds, on s’estimen més de celebrar 
l’entrevista (a Barcelona o a Madrid). Això no obstant, aquesta indicació no té un caràcter determinant. La Fundació 
”la Caixa” es reserva el dret d’alterar l’elecció dels candidats si li calgués per raons organitzatives.
6.3.5. Si l’assistència a l’entrevista suposa unes despeses de desplaçament i/o allotjament de més de 15 €, els candidats 
poden demanar una compensació de fins a 100 €. En el cas que un candidat es presenti a més d’un programa aquest 
mateix any i sigui convocat, per aquest motiu, a més d’una entrevista de selecció, només pot demanar una única 
compensació.
6.3.6. El dia de l’entrevista cal presentar el DNI o el passaport originals. En el cas contrari, la candidatura serà descartada.
6.3.7. L’entrevista es pot desenvolupar totalment o parcialment en anglès.
6.3.8. Es formaran diversos comitès segons el nombre de sol·licitants convocats a les entrevistes. Cadascun d’aquests 
comitès està format per un mínim de quatre membres, un dels quals és un representant de la Fundació ”la Caixa” i, la 
resta, professors universitaris o professionals especialistes de les disciplines avaluades.
6.3.9. Els comitès de selecció avaluen les candidatures a partir d’una valoració integrada de diversos factors:

El currículum acadèmic i, si és el cas, el professional informat en la sol·licitud.
L’adequació del projecte formatiu a les aspiracions acadèmiques i/o professionals del candidat.
El currículum científic del director/-a de tesi.
L’adequació dels projectes de recerca on participa el director/-a de tesi al projecte del propi candidat.
La maduresa i el potencial personal i intel·lectual del candidat.
Les cartes de recomanació. 

 6.4. Aquesta convocatòria de beques es pot declarar deserta, per a totes o alguna de les beques, si els comitès de selecció 
ho proposen a la Fundació ”la Caixa”.

7. Nomenament de candidats

7.1. Els comitès de selecció consensuaran i decidiran la relació de candidats seleccionats, com també els reserves, si és el 
cas. Aquesta relació es publicarà, amb noms i cognoms, al web de l’Obra Social ”la Caixa” (www.laCaixa.es/ObraSocial), 
el 2 de juliol de 2013.

7.2. En el cas que es produeixi una renúncia, la beca alliberada s’ofereix al primer candidat reserva.

7.3. La decisió dels comitès de selecció és definitiva i inapel·lable. La Fundació ”la Caixa” no donarà informació sobre els 
motius pels quals no s’han seleccionat els candidats finalment descartats.

7.4. Per ser considerat becari, el candidat ha d’obtenir l’admissió al programa de doctorat per al qual ha demanat la beca 
i al projecte de recerca en el marc del qual durà a terme la tesi doctoral. En el cas que no sigui així, hi perdrà el dret. 
Igualment, la beca només es podrà fer efectiva per mitjà d’un conveni que haurà de signar la universitat de destinació amb 
la Fundació ”la Caixa”.
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8. Començament i durada de la beca

8.1. El becari començarà a rebre l’assignació mensual a partir del mes en què efectivament s’incorpori al programa de doctorat, 
que en tot cas haurà de ser entre setembre de 2013 i gener de 2014.

8.2. La beca es concedeix per a un any, si bé es podrà renovar anualment fins a un màxim de quatre anys. Al final de cada any, 
el becari haurà d’acreditar, davant la Fundació ”la Caixa” i amb els documents que aquesta li demani, el progrés assolit durant 
el període precedent.

8.3. La Fundació ”la Caixa” no renovarà la beca en els casos següents:

Si no són favorables els informes sol·licitats expressament per la Fundació ”la Caixa” bé al director/-a de tesi, bé a 
d’altres investigadors sènior o responsables de la universitat vinculats al programa de doctorat.
Si, al final dels dos primers anys, no és favorable el resultat d’una avaluació externa duta a terme per professors i 
investigadors experts i independents, que pot incloure una entrevista personal amb el doctorand.

 
9. Incompatibilitats

9.1. No poden participar en aquest programa persones que s’hagin matriculat en estudis de doctorat amb anterioritat al 
curs 2013-2014.

9.2. Aquestes beques són exclusivament per a estudis presencials (és a dir, per formar-se i investigar en els equipaments de 
la universitat o centre de recerca), a temps complet i amb dedicació plena. 

9.3. Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol feina remunerada, beca o ajut econòmic d’un altre organisme, 
llevat que la Fundació ”la Caixa” ho autoritzi expressament. Aquesta incompatibilitat també és aplicable als estudiants que 
hagin accedit al doctorat per la via descrita al punt 3.2.4. d’aquestes bases.

9.4. En el cas que la universitat ofereixi al becari la possibilitat de fer classes remunerades, aquest queda obligat a comunicar-
ho a la Fundació ”la Caixa” amb la màxima antelació possible. L’import rebut per aquest concepte es pot deduir de la 
dotació econòmica de la beca. Amb caràcter general, i sense prejudici d’un estudi i decisió particularitzats de cada cas, no 
s’autoritzarà una dedicació de més de 60 hores anuals a tasques de docència.

9.5. No es pot demanar una beca si, prèviament, ja s’ha obtingut una altra beca de postgrau de la Fundació ”la Caixa”. 

9.6. Si el candidat és seleccionat en aquest programa de beques, ha de renunciar a la beca obtinguda en el cas que vulgui 
mantenir la candidatura a un altre programa de la Fundació ”la Caixa” convocat aquest mateix any.
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10. Gestió de la beca i obligacions del becari

10.1. La gestió i administració de la beca correspon a la universitat d’adscripció del becari. En concret, a la universitat, li 
correspon l’administració efectiva dels imports destinats anualment per la Fundació ”la Caixa” a sufragar la beca. 

10.2. El becari es compromet a completar els estudis previstos d’acord amb la sol·licitud presentada.

10.3. El becari haurà de dipositar la tesi, com a molt tard, dins els sis mesos següents al de l’ingrés de la darrera mensualitat. 
En el cas que això no sigui així, i mentre duri aquest incompliment sense una justificació adequada, la Fundació ”la Caixa” 
podrà no admetre nous candidats que vulguin completar el mateix programa de doctorat o fer la tesi amb el mateix 
director/-a de tesi.

10.4. El becari ha de ser titular d’un compte corrent o llibreta en qualsevol oficina de ”la Caixa”, on li seran ingressades les 
mensualitats i qualsevol altre import inclòs en la beca.

10.5. En acabar els estudis, el becari ha d’enviar a la Fundació ”la Caixa” els resultats dels estudis fets, acreditats degudament 
per la universitat corresponent.

10.6. El becari ha de comunicar a la Fundació ”la Caixa” l’adreça que tingui al lloc de destinació immediatament després 
d’arribar-hi. Així mateix, ha d’informar de qualsevol canvi d’adreça postal, telèfon o correu electrònic mentre disposi de la 
beca.

10.7. Si dels estudis deriva alguna publicació, l’autor hi ha de fer constar la condició de becari de la Fundació ”la Caixa”. 

10.8. A requeriment de la Fundació ”la Caixa”, el candidat seleccionat ha d’acreditar, amb documents originals o 
compulsats, la informació que hagi enviat mitjançant fotocòpies o arxius electrònics durant el procés de selecció. Així 
mateix, la Fundació ”la Caixa” li pot demanar les certificacions originals de qualsevol dada esmentada al currículum.

10.9. En el cas que el becari no compleixi els compromisos esmentats –o qualsevol altre inclòs en les condicions de la beca–, 
la Fundació ”la Caixa” es reserva el dret de procedir com cregui convenient i, fins i tot, de demanar la devolució de les 
quantitats rebudes.

11. Política de privadesa i protecció de dades

11.1. La Fundació ”la Caixa” compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i manté, especialment, el compromís de confidencialitat sobre qualsevol dada aportada.

11.2. La Fundació ”la Caixa” ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el grau de seguretat requerit, 
segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament a fi d’evitar-ne, en la mesura que 
sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

11.3. Les dades personals relatives als sol·licitants de beques que estiguin incloses als documents als quals es fa referència 
en aquestes bases s’incorporaran al fitxer de la Fundació ”la Caixa”. Les dades esmentades es destinaran a facilitar als 
sol·licitants els serveis que duu a terme la Fundació ”la Caixa” per a la convocatòria, la concessió i la gestió de les beques.

BEQUES DE ”LA CAIXA” PER A ESTUDIS DE DOCTORAT
EN UNIVERSITATS ESPANYOLES



10

12. Observacions

12.1. Les dates previstes per a la celebració de les entrevistes de selecció poden variar per raons d’organització. En aquest 
cas, els candidats en serien informats immediatament per correu electrònic.

12.2. Els terminis i les hores contingudes en aquestes bases s’entenen referits a l’Espanya peninsular.  

12.3. La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques suposa, per part del candidat, l’acceptació expressa tant 
d’aquestes bases com dels criteris i les decisions que la Fundació ”la Caixa” pugui prendre davant de qualsevol dubte 
d’interpretació sobre els requisits i les condicions enunciats fins aquí.

12.4. La detecció d’un incompliment d’aquestes bases, sigui quin sigui el moment en què aquesta es produeixi i 
independentment de l’estat que es trobi la sol·licitud dins del procés de preselecció, selecció o concessió de les beques, 
suposa la cancel·lació automàtica de la sol·licitud esmentada o de la beca, si ja s’ha concedit.

12.5. El nom d’usuari i la paraula clau que donen accés a una sol·licitud electrònica els tria el sol·licitant mateix en el moment 
de donar-se d’alta en l’aplicació de sol·licituds. El sol·licitant és l’únic responsable de la custòdia i l’ús d’aquestes claus en 
les condicions degudes de confidencialitat, ja que totes les operacions que es portin a terme i que estiguin associades a 
aquestes claus s’entenen com a fetes, signades i acceptades per l’usuari que les ha triat.

12.6. El nom d’usuari sempre ha de coincidir amb l’adreça de correu electrònic de l’usuari. Aquest nom d’usuari no es pot 
canviar al llarg de tot el procés de sol·licitud, selecció i concessió de les beques. Tota la correspondència que es mantingui 
amb el candidat es canalitza a/des de l’adreça de correu electrònic que correspongui al nom d’usuari del sol·licitant.

12.7. En el cas de pèrdua o accés indegut a aquestes claus per part de tercers, és responsabilitat de l’usuari advertir-ne de 
manera immediata la Fundació ”la Caixa” per demanar-ne l’anul·lació, i també el canvi i l’assignació de noves claus d’accés. 
Aquestes noves claus, les tria l’usuari i queden sotmeses a les mateixes condicions que s’indiquen en aquests paràgrafs.

12.8. Si la preservació de la seguretat i la confidencialitat de les dades del sol·licitant ho aconsellen, la Fundació ”la Caixa” 
es reserva el dret de cancel·lar, en qualsevol moment, les claus triades pel sol·licitant i demanar-li que n’estableixi unes de 
noves. En aquests casos, la Fundació ”la Caixa” ha de comunicar aquesta circumstància amb prou antelació i assegurar en 
tot moment que el sol·licitant pugui mantenir la relació amb la Fundació ”la Caixa” per mitjans electrònics, si així ho vol.

12.9. El sol·licitant accepta de manera expressa la plena validesa dels registres i els mitjans electrònics i telemàtics gestionats 
pels sistemes informàtics de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa” com a prova plenament vàlida davant reclamacions 
eventuals o procediments judicials o extrajudicials vinculats a la sol·licitud, la selecció, la concessió, la denegació i l’ús de 
les beques.
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